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91. BÉLYEGNAP 

 

2018. június 29. és július 1. között Nagykőrös ad otthont a 91. Bélyegnap eseményeinek és a HUNFILA 
2018 – 650 ÉVES ARANY JÁNOS VÁROSA NAGYKŐRÖS Nemzeti Bélyegkiállításnak. A Magyar Posta 
az idei bélyegnapra hagyományosan kétcímletű bélyegsorozatot és feláras bélyegblokkot hoz 
forgalomba. A felárból befolyó összeget – blokkonként 300 Ft-ot– a Magyar Posta a hazai szervezett 
bélyeggyűjtés támogatására fordítja. Az újdonságok Baticz Barnabás grafikusművész tervei szerint az 
ANY Biztonsági Nyomdában készültek, és június 29-től vásárolhatók meg a kiállítás helyszínén, az 
elsőnapi postákon, valamint a Filapostán, továbbá a Magyar Posta internetes áruházából is 
megrendelhetők. 
 

Nagykőrös sajátos mezővárosi arculattal rendelkezik Pest megye délkeleti részén, az Alföld közepén. A ma 
közel 25 000 lélekszámú kisváros első említése IV. Béla egyik 1266-ban keltezett oklevelében található, 
elnevezését az itt egykor nagy számban fellelhető kőrisfákról kapta. A város arculatát jelenleg is 
meghatározzák a zöld, árnyas parkok és a természet közelsége, amit az épített örökség, a köztéri alkotások, 
muzeális gyűjtemények, a több évszázados vásári hagyományok és a pezsgő fesztiválélet, a világi és 
egyházi intézmények formálnak kellemesen élhető lakóhellyé. 
 

Nagykőrös 2018-ban sokszínű rendezvénysorozattal ünnepli várossá válásának 650 éves évfordulóját, 
aminek része a 91. Bélyegnap programjainak befogadása is. A bélyegsor, a bélyegblokk és a kapcsolódó 
elsőnapi borítékok a város nevezetes épületeiből és köztéri alkotásaiból válogatnak. 
 

Ez a település nemzetünk egyik legnagyobb költőjének, Arany Jánosnak a városa, aki 1851 és 1860 között itt 
tanított, és ez a kilenc esztendő volt a közösség legfényesebb kulturális időszaka, ezért a bélyegsor 120 
forintos címletén az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium impozáns, 
szecessziós épülete látható. Mivel Nagykőrös a Bor-Kalán honfoglaló nemzetség szállásterülete volt, ezért a 
grafika előterét Varga Imre alkotása, Bor-Kalán nemzetségfő szobra díszíti. A 155 forintos címleten a színes 
kupolás, szintén szecessziós stílusú, kétemeletes, korábban a postának helyet adó, ezért ma is 
Postapalotának nevezett épület tekinthető meg, a bélyeg előterében pedig az 1900-ban felavatott Kossuth-
szobor áll, ami arra emlékeztet, hogy 1848-ban Kossuth Lajos lelkesítő beszédét követően 1500 kőrösi polgár 
csatlakozott a szabadságharc seregéhez. 
 

A bélyegblokk a Városháza jellegzetes, tűzvigyázó tornyos épületét ábrázolja, a grafikán az épület 
környezetét a megújult nagykőrösi Csónakázótó teszi vadregényessé. A kompozíció részét képezi a 
református templom 62 méter magas tornya, Stróbl Alajos Arany János szobrának részlete, a Nagykőrös 
városának 2014-ben odaítélt Hild János-díjról készült köztéri alkotás, a város címere és az Arany János-
szobor tartóoszlopát díszítő szőlőmotívumok. A blokk érdekessége, hogy a keret alsó részén a bélyegnap 
felirat Braille-írással is elolvasható. 
 

A bélyegsor elsőnapi borítékját az említett Stróbl Alajos szobor díszíti, az Arany János által is megénekelt vén 
gulyással és kutyájával, a bélyegblokk elsőnapi borítékján pedig Zala György szobra, a Hősi emlékmű 
látható. Az alkalmi bélyegző grafikájának alapjául Nagykőrös város címere szolgált. 
 

Források: Nagykőrös, a zöld város (a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ kiadványa); www.nagykoros.hu 

 

BÉLYEGNAP2018 
 

Megrendelési kód: 
2018240050211 (sor) 
2018250030011 (blokk) 
2018240060012 (sor FDC) 
2018250060012 (blokk FDC) 
 

Megjelenés: 2018. június 29. 
 

Névértékek:  
Megjelenéskor – 
120 Ft: belföldi nem elsőbbségi 
levelezőlap és szabványméretű 
levél 30 g-ig 
155 Ft: belföldi elsőbbségi 
levelezőlap és szabványméretű 
levél 30 g-ig 
500 Ft: kiegészítő címlet –  
postai díjaknak felelnek meg. 
 

Felár: 300 Ft 
 

Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet + 
dombornyomás (blokk) 
 

Példányszám: 
200 000 sor (50 db bélyeg/ív + 
ívenként 5 vonalkód) 
30 000 blokk 
 

A bélyegek perforálási mérete: 
sor címletei: 40 × 30 mm és 
30 × 40 mm 
blokk címlete: 30 × 40 mm 
 

A blokk vágási mérete: 
90 x 70 mm 
 

Papírfajta: 
enyvezett bélyegpapír optikai 
fehérítővel 
 

Gyártó: 
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 
 

Tervezőművész: 
Baticz Barnabás 
 

Fotó: Papp Elek, Horváth Tibor, 
Hajdú József 
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